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               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2018 г. – 31.05.2019 г.,  

ВЪЗЛАГАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 19.12.2018 г., са приети 10 /десет/ решения, от които 2 /две/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата 
Относно/кратко съдържание на приетото 

решение/ 
Възложено на кмета на Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 514/19.12.2018 г. Общински съвет - Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие Община Братя Даскалови да 

кандидатства с проект „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев, с. 

Оризово, по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“, Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“. 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Братя 

Даскалови за периода 2014-2020 г. 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да предприеме 

всички необходими действия във връзка 

с кандидатстването на Община Братя 

Даскалови с проект „Прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в ОУ 

„Христо Ботев”, с. Оризово, по ПРСР 

2014-2020 г. пред Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”, да подготви 

всички изискуеми за целта документи, 

както и да подаде заявление за 

кандидатстване. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 517/19.12.2018 г. ОбС Братя Даскалови приема: 

1. Актуализирания бюджет на Общината за 
2018 г.  в размер на: 

1.1.    По приходите - 7 254 212  лв. 

1.2.    По разходите -  7 254 212 лв. 

 

2. Актуализираната инвестиционна програма 

 

Изпълнено 
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на Община Братя Даскалови за 2018 г. в 

размер на 1 030188 лв. 

3. Актуализирания разчет  на средствата от 

ЕС. 
 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 31.01.2019 г., са приети 15 /петнадесет/ решения, от които 8 /осем/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ Възложено на кмета на Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 519/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

            1. Приема бюджета на Община Братя 

Даскалови за 2019 година: 

            1.1 По приходите в размер на на  7 744 428 лв.   

            1.2 По разходите в размер 7 744 428 лв.   

            2.  Приема програма за капиталовите разходи 

за 2019 година в размер на 6 782 644 лв. 

            3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 

г., без звената от системата на народната просвета;

  4. Утвърждава разчета на целеви разходи  и 

субсидии;   

            5. Приема лимитите за разходи /СБКО, 

представителни/; 

            6. Утвърждава списък на длъжностите, които 

имат право на транспортни разходи за пътуване от 

местоживеене до месторабота и обратно;  

 7. Одобрява индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз в размер 

на  6 108 534 лв.; 

            8. Одобрява актуализираната бюджетна 

прогноза  за местните дейности с показатели за 2019 

г. и прогнозни показатели за периода  2020 г. и 

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета 

на Общината: 

-  Да извърши компенсирани промени   

в частта за делегираните от държавата 

дейности и в частта за местните 

дейности;  

- Да определи и утвърди бюджетите на 

второстепенните разпоредители с 

бюджет и разпределението им по 

тримесечия; 

- Да информира ОбС в случай на 

отклонение от средния темп на 

нарастване на разходите за местни 

дейности  и да предлага  конкретни 

мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно 

намаляване на бюджетните разходи; 

 - Да включва информация по чл. 125, 

ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителни записки към тях; 

- Да разработи детайлен разчет на 

сметките  за средства от Европейския 

В процес на 

изпълнение 
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2021г.; 

            9. Определя Второстепенните разпоредители с 

бюджет;      

10. Определя размера на просрочените 

вземания за 2018 г., които да бъдат събрани през 2019 

година,  в размер 28 707 лв. 

11. Определя размера на просрочените 

задължения за 2018 г., които ще бъдат изплатени през 

2019 г., в размер на 6 352  лв.  

12. Други 

съюз по  отделни общински проекти; 

- Да разработва и възлага подготовката 

на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със 

средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и на 

други донори, по национални програми 

и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за 

изпълнение на общинския план за 

развитие; 

- Да кандидатства за средства от 

централния бюджет и други източници 

за финансиране и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

№ 521/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 100.00 

(сто) лева на Златан Ангелов от с. Партизанин. 

Средствата да се изплатят от бюджета 

на Община Братя Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 527/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за продажба на 
явен публичен търг на: 

1. УПИ І в квартал 29 с площ от 1300 кв.м. по плана 

на с. Опълченец -  частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС № 5720/24.01.2018 г. на 

първоначална тръжна цена 2 860.00 лева без ДДС. 

2. УПИ ІІ в квартал 29 с площ от 1560 кв.м. по плана 

на с. Опълченец - частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС № 5721/24.01.2018 г. на 

първоначална тръжна цена 3 440.00 лева без ДДС. 

 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да проведе търга и 

да сключи договор със спечелилия 

купувач. 

 

Изпълнено 

№ 528/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласието си за 

учредяване на право на ползване без търг на Делчо 

Славов от гр. Чирпан върху имот с поземлен 

идентификатор  06183.62.870, с. Братя Даскалови, вид 

собственост: общинска частна, вид територия:  

земеделска, категория: 4, НТП: Друг вид трайно 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да сключи договор с 

Делчо Славов от гр. Чирпан. 

 

Изпълнено 
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насаждение, площ: 2336 кв.м., стар номер: 

062235, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

363/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА АГКК, съгласно АЧОС № 6083/16.01.2019 г. за 

срок 10 години на цена 30.00 лв. годишно. 

№ 529/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласието си за 

прекратяване на съсобственост между община Братя 

Даскалови и Тотьо Нейков от гр. Чирпан чрез 

продажба на собствените си идеални части върху 

следните имоти: 

1. 815,53/3105,53 ид. ч. от УПИ VІ-404,405 в 

кв. 34 по плана на с. Опълченец  - АЧОС № 

6080/29.11.2018 г., на цена 1 800 лв. без ДДС. 

2. 49,38/1529,38 ид.ч. от УПИ VІІ-396 в кв. 34 

по плана на с. Опълченец - АЧОС № 6078/29.11.2018 

г. – на цена 110.00 лв. без ДДС. 

3. 30.71/1330,71 ид.ч. от УПИ ХV-396 в кв. 34 

по плана на с. Опълченец – АЧОС № 6079/29.11.2018 

г. на цена 70.00 лв. без ДДС. 

 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да издаде заповед и 

да сключи договор за продажба с Тотьо 

Нейков от гр. Чирпан. 

 

Изпълнено 

№ 530/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови разрешава безвъзмездно 

предоставяне на право на специално ползване по 

Закона за пътищата и право на ползване на 

линейни инженерни мрежи за изграждане, 

поддържане и експлоатация на подземни кабелни 

електронни съобщителни линии в НДРЕ тръба със 

сервитут  по 20 см. от оста на кабела, която да 

премине в сервитута на общински улици и пътища и 

прилежащите им съоръжения.  

За кабелна електронна съобщителна линия между 

селата Оризово и Гранит, с обща дължина на 

трасето в двете населени места 4 185 метра и обща 

площ от 1,766 дка, се предоставя на „К и Г Унисат 

– ТВ” ООД гр. Стара Загора,  за срок 10 години.   

 

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета 

на Общината да сключи договор за 

предоставяне на безвъзмездно право на 

преминаване и право на специално 

ползване върху частите от имотите с „К 

и Г Унисат – ТВ” ООД гр. Стара Загора, 

за срок 10 години. 

 

Изпълнено 
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№ 531/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласието си за отдаване 

под аренда за срок 20 стопански години на явен 

публичен търг на първоначална тръжна цена за ІІІ-та 

и ІV-та категория – 24.00 лв. на декар, V-та категория 

– 15.00 лв. на декар, VІІ, VІІІ, ІХ и Х категории - 

10.00 лв. на декар годишна арендна вноска на 

поземлени имоти в селата: Горно ново село, Мирово, 

Плодовитово, Оризово и Колю Мариново. 

 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да проведе търга и 

да сключи договор за аренда с 

контрагента, спечелил търга. 

 

Изпълнено 

№ 533/31.01.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 70.00 

(седемдесет) лв. на Борис Щилянов от с. Черна гора 

за изкарване на лична карта.  

 

Средствата да се изплатят от бюджета 

на Община Братя Даскалови. 

 

Изпълнено 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 28.02.2019 г., са приети 16 /шестнадесет/ решения, от които 12 /дванадесет/ 

възлагат задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

    

№ 536/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие Община Братя 

Даскалови да кандидатства с проектно предложение по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г., Приоритетна ос 2 - „Намаляване на бедността 

и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен 

приоритет 3 – „Подобряване на достъпа до услуги, които са 

на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 

Специфична цел 2 към ИП 3 „Намаляване броя на 

възрастните и хората с увреждания, настанени в 

институции, чрез предоставяне на социални и здравни 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината 

осъществяването на всички 

дейности, необходими за 

правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението.  

 

Изпълнено 
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услуги в общността, включително услуги за дългосрочна 

грижа”, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2”, Бюджетна линия: 

BG05М9ОР001-2.040. 

 

№ 537/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Разрешава „Теленор България” ЕАД да възложи 

изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за „Кабел 

НН за външно ел. захранване за базова станция № 6292 на 

„Теленор България” ЕАД, в ПИ по КККР на с. Гранит,  

съгласно приложени техническо задание и скица-

предложение.  

2. Приема представеното Техническо задание по реда на   чл. 

125, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ. 

 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да обяви 

Решението на определените за 

това места в сградата на 

общината, района на кметството и 

на интернет страницата на 

общината. 

 

Изпълнено 

№ 538/28.02.2019 г. 

ОбС Братя Даскалови одобрява планово задание с опорен 

план, съдържащо изисквания относно териториалния 

обхват, сроковете и етапите на разработване на ИОУП на 

Община Братя Даскалови, като първа фаза от неговото 

разработване. 

 

ОбС Братя Даскалови:  

1.Упълномощава кмета на 

Общината да възложи 

изготвянето на изменение на общ 

устройствен план (ИОУП) на 

община Братя Даскалови 

съгласно одобреното планово 

задание и опорен план. 

2.Възлага на кмета на Общината 

да извърши необходимите 

действия по реда на ЗУТ за 

изпълнение на настоящото 

решение. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 539/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Определя размера и местоположението на пасищата, 

мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2019/2020 г. 

2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на Община Братя Даскалови. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да извърши всички 

последващи от решението 

действия. 

 

Изпълнено 
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3. Приема годишен план за паша, дава съгласие за 

предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално 

ползване и определя задълженията на Общината и 

ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. 

4. Приема изготвената пазарна оценка от независимия 

лицензиран оценител инж. Юлий Кайряков - „Юкон-Юлий 

Кайряков“ ЕООД, за землищата от Община Братя 

Даскалови, която възлиза на стойност от 5 лв./дка за пасища 

и мери и 7 лв./дка за ливади.  

5. Дава съгласие договорите за наем на общински пасища, 

мери и ливади да бъдат сключвани за срок от минимум  5 

стопански години.  

№ 540/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 

2019 година, като включва в VІІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРОДАДЕ БЕЗ ТЪРГ – Нова точка: 2. УПИ VІІ в 

квартал 42 с площ от 1 380 кв.м. по плана на с. Плодовитово. 

2. Дава съгласие за прехвърляне на право на собственост 

върху УПИ VІІ в квартал 42  по плана на с. Плодовитово 

чрез продажба на Галя Петкова, собственик на жилищна 

сграда в парцела. 

3. Определя цена за продажбата на УПИ VІІ в квартал 42  с 

площ от 1 380 кв.м. по плана на с. Плодовитово в размер на  

3 400.00 лв. без ДДС. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да прехвърли правото 

на собственост на  Галя Петкова 

от с. Плодовитово 

Изпълнено 

№ 541/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови актуализира Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

на Община Братя Даскалови за 2019 година, като включва в 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – Нова точка: 11. Поземлен имот 

53850.25.101, с. Оризово, м. КАРА КОРИЯ, вид 

собственост: общинска частна, вид територия: територия, 

заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 8 081 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да проведе търга и да 

сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

Изпълнено 
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кв.м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

АГКК и дава съгласие за отдаванете му под наем за срок 10 

години, на първоначална тръжна цена 100,00 лв. без ДДС. 

№ 542/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 

2019 година, като включва в V. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

– Нови точки: Поземлени имоти в селата: Верен, Гранит и 

Найденово. 

2. Дава съгласие за отдаване под аренда за срок 20 

стопански години на явен публичен търг на първоначална 

тръжна цена за ІV- та категория – 24.00 лева на декар -  за с. 

Гранит, ІV-та категория – 21.00 лева на декар,V-та 

категория – 15.00 лева на декар,VІІ,VІІІ, ІХ и Х категории - 

10.00 лева на декар за с. Верен и с. Найденово годишна 

арендна вноска на имоти в селата: Верен, Гранит и 

Найденово. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да проведе търга и да 

сключи договор за аренда с 

контрагента, спечелил търга. 

 

Изпълнено 

№ 543/28.02.2019 г. 

ОбС Братя Даскалови удължава срока на Договор за 

управление на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД № 

081/31.08.2018 г., сключен с Кольо Колев, съгласно 

Решение № 475/16.08.2018 г. на Общински съвет - Братя 

Даскалови, до избор на нов управител. 

 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да сключи 

анекс към действащия Договор за 

управление на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД № 

081/31.08.2018 г., сключен с 

Кольо Колев, в който да бъде 

отразено удължаването на срока 

му на действие. 

Изпълнено 
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№ 545/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови разрешава безвъзмездно 

предоставяне на право на специално ползване по Закона 

за пътищата и право на ползване на линейни инженерни 

мрежи за изграждане, поддържане и експлоатация на 

подземни кабелни електронни съобщителни линии в 

НДРЕ тръба със сервитут  по 20 см. от оста на кабела, която 

да премине в сервитута на общински улици и пътища и 

прилежащите им съоръжения. 

За кабелна електронна съобщителна линия между селата 

Оризово и Опълченец, с обща дължина на трасето в 

двете населени места 2 750 метра и обща площ от 1,099 

дка, се предоставя на „К и Г Унисат – ТВ” ООД гр. 

Стара Загора, за срок 10 години.   

 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да сключи 

договор за предоставяне на 

безвъзмездно право на 

преминаване и право на 

специално ползване върху 

частите от имотите с „К и Г 

Унисат – ТВ” ООД гр. Стара 

Загора, за срок 10 години. 

 

Изпълнено 

№ 546/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови разрешава безвъзмездно 

предоставяне на право на специално ползване по Закона 

за пътищата и право на ползване на линейни инженерни 

мрежи за изграждане, поддържане и експлоатация на 

подземни кабелни електронни съобщителни линии в 

НДРЕ тръба със сервитут  по 20 см. от оста на кабела, която 

да премине в сервитута на общински пътища и 

прилежащите им съоръжения. 

За кабелна електронна съобщителна линия в село 

Партизанин, с обща дължина на трасето 1 678 метра и 

обща площ от 0,672 дка, се предоставя на „К и Г Унисат 

– ТВ” ООД гр. Стара Загора, за срок 10 години.        

    

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да сключи 

договор за предоставяне на 

безвъзмездно право на 

преминаване и право на 

специално ползване върху 

частите от имотите с „К и Г 

Унисат – ТВ” ООД гр. Стара 

Загора, за срок 10 години. 

 

Изпълнено 

№ 547/28.02.2019 г. ОбС Братя Даскалови разрешава безвъзмездно 

предоставяне на право на специално ползване по Закона 

за пътищата и право на ползване на линейни инженерни 

мрежи за изграждане, поддържане и експлоатация на 

подземни кабелни електронни съобщителни линии в 

НДРЕ тръба със сервитут  по 20 см. от оста на кабела, която 

да премине в сервитута на общински улици и прилежащите 

им съоръжения. 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да сключи 

договор за предоставяне на 

безвъзмездно право на 

преминаване и право на 

специално ползване върху 

имотите с „К и Г Унисат – ТВ” 

ООД гр. Стара Загора, за срок 10 

Изпълнено 
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За кабелна електронна съобщителна линия в село 

Оризово, с обща дължина на трасето 785 метра, се 

предоставя на „К и Г Унисат – ТВ” ООД гр. Стара 

Загора, за срок 10 години.        

години. 

 

№ 549/28.02.2019 г. 

ОбС Братя Даскалови обявява конкурс за избор на 

управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

 

ОбС Братя Даскалови 

оправомощава кмета на 

Общината да сключи договор с 

избрания управител на 

„Тържище с. Плодовитово” 

ЕООД. 

 

Изпълнено 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 28.03.2019 г., са приети 11 /единадесет/ решения, от които 6 /шест/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 552/28.03.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие Община Братя Даскалови да кандидатства с 

проектно предложение „Модернизиране на кухненското обзавеждане 

и оборудване на Домашен социален патронаж в с. Братя Даскалови, 

община Братя Даскалови” към Фонд „Социална закрила” на 

Министерство на труда и социалната политика. 

            2. Дава съгласие, при одобрение на проектното предложение, 

Община Братя Даскалови да съфинансира от общинския бюджет 

изпълнението на проекта с 10% от общата стойност, в размер на не 

повече от 3 000 лева. 

            3. Гарантира, че при сключване на договор за финансиране ще 

бъдат запазени функцията, предназначението и собствеността на 

придобитото оборудване и обзавеждане и ще бъдат осигурени 

ОбС Братя Даскалови 

възлага на кмета на 

Община Братя 

Даскалови 

осъществяването на 

всички дейности, 

необходими за 

правилното и 

законосъобразно 

изпълнение на 

решението. 

 

В процес на 

изпълнение 



11 

 

средства за функциониране на Домашен социален патронаж с. Братя 

Даскалови за срок от 3 години, считано от датата на приключване на 

договора за финансиране. 

№ 554/28.03.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за прехвърляне на право на 

собственост върху УПИ ХХІІІ в квартал 29 с площ  от 900 кв. м.  по 

плана на с. Опълченец, чрез продажба без търг на Анастасиос 

Каратанасис, собственик на жилищна сграда в парцела, построена в 

УПИ ХХІІІ в квартал 29  с площ  от 900 кв.м. по плана на с. 

Опълченец – частна общинска собственост и определя цена за 

продажбата на имота в размер на  1 980.00 лв. без ДДС. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да прехвърли 

правото на собственост 

на Анастасиос 

Каратанасис от гр. 

Стара Загора. 

Изпълнено 

№ 555/28.03.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2019 година, 

като включва в VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ БЕЗ ТЪРГ – Нова 

точка: 3. УПИ ХХ-95 в квартал 21 с площ от 720 кв. м. по плана на с. 

Опълченец. 

2. Дава съгласие за прехвърляне на право на собственост върху УПИ 

ХХ-95 в квартал 21 с площ  от 720 кв. м. по плана на с. Опълченец 

чрез продажба без търг на Марци Марчев и Диана Петкова от гр. 

Пловдив, като наследници на Стоянка Петкова. 

3. Определя цена за продажбата на УПИ ХХ-95 в квартал 21 с площ 

от 720 кв. м. по плана на с. Опълченец в размер на  1 600.00 лв. без 

ДДС. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да прехвърли 

правото на собственост 

на наследниците на 

Стоянка Петкова - 

Марци Марчев и Диана 

Петкова от гр. Пловдив. 

 

Изпълнено 

№ 556/28.03.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2019 година, 

като включва в VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ БЕЗ ТЪРГ – 

Нова точка: 4. Поземлен имот 16691.9.4, с. Горно Белево, вид 

собственост: общинска частна, вид територия: земеделска, НТП: за 

водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 452 кв. м.,  

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-530/22.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да прехвърли 

правото на собственост 

на Икар 7” ООД, с. 

Братя Даскалови. 

Изпълнено 
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2. Дава съгласие за прехвърляне на правото на собственост върху 

Поземлен имот 16691.9.4, с. Горно Белево, чрез продажба без търг на  

„Икар 7” ООД, с. Братя Даскалови, собственик на сграда - помпена 

станция в имота. 

3. Определя цена за продажбата на имота в размер на  680,00 лв. без 

ДДС. 

№ 559/28.03.2019 г.  

ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на еднократна 

финансова помощ в размер на 120.00 (сто и двадесет) лв. на Иван 

Петков от с. Черна гора за закупуване на лекарства. 

Средствата да се 

изплатят от бюджета на 

Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 560/28.03.2019 г.  

ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на еднократна 

финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лв. на Недялко 

Християнов от с. Черна гора. 

Средствата да се 

изплатят от бюджета на 

Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 24.04.2019 г., са приети 12 /дванадесет/ решения, от които 6 /шест/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 561/24.04.2019 г. 

ОбС Братя Даскалови одобрява Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението за 2018 г. на Общински план за 

развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

 

 

 

ОбС Братя Даскалови възлага 

на кмета на Общината да 

предприеме необходимите 

действия относно 

организацията по 

предоставянето на копие от  

доклада на Председателя на 

Областен съвет за развитие на 

Област Стара Загора. 

Изпълнено 
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№ 563/24.04.2019 г. ОбС Братя Даскалови одобрява ПУП - Парцеларен план за 

трасе на външно ел. захранване за ПИ 06183.5.836 в землището 

на с. Братя Даскалови с монтаж на МТТ до 100 kVА и кабелна 

линия НН, преминаващо през ПИ 06183.62.710, ПИ 

06183.62.712 и ПИ 06183.62.122 в землището на с. Братя 

Даскалови, с дължина на новата мрежа 586.7 м. 

 

ОбС Братя Даскалови възлага 

на кмета на Общината да 

изпрати Решението за 

обнародване в „Държавен 

вестник” съгласно 

изискванията на ЗУТ. 

В процес на 

изпълнение 

№ 567/24.04.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласието си за продажба на явен 

публичен търг на УПИ ХІІІ  в квартал 18, с площ от  172 кв. м. 

по плана на с. Медово, съгласно АЧОС № 6237/10.04.2019 г., 

на първоначална тръжна цена 344.00 лв. без ДДС. 

 

ОбС Братя Даскалови  

упълномощава кмета на 

Общината да проведе търга и 

да сключи договор със 

спечелилия купувач. 

В процес на 

изпълнение 

№ 568/24.04.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

ІІ. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 

2019 година, като включва нова римска точка Х. ПОКУПКА 

НА ИМОТИ: – Нова точка: 1. Поземлен имот 55484.47.445, 

с. Партизанин, м. БОЗАЛЪКА, вид собственост: частна, вид 

територия: земеделска, категория: 4, НТП: нива, площ 3984 

кв.м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

372/07.02.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.     

ІІ. Дава съгласието си за покупка на имота от собственика 

Никола Гьоков от гр. Чирпан  на цена от 850.00 лв. на декар 

или общо за имота 3 390 лв. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да сключи сделката 

и заплати всички нотариални 

такси и хонорари по нея. 

 

 
Изпълнено 

№ 571/24.04.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие Община Братя Даскалови да кандидатства по 

процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.123 - Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР за периода 2014 – 2020 г. с проект “Рехабилитация и 

реконструкция на площи за широко обществено ползване в 

с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община Братя 

Даскалови”. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да предприеме 

всички необходими действия 

във връзка с кандидатстването 

на Община Братя Даскалови с 

проект „Рехабилитация и 

реконструкция на площи за 

широко обществено 

ползване в с. Оризово, с. 

Черна гора, с. Горно Белево, 

В процес на 

изпълнение 



14 

 

 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проект 

“Рехабилитация и реконструкция на площи за широко 

обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно 

Белево, община Братя Даскалови” съответстват на 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Братя 

Даскалови за периода 2014-2020 г. 

община Братя Даскалови” 

по ПРСР 2014-2020 г. пред 

Сдружение „МИГ Брезово – 

Братя Даскалови”, да подготви 

всички изискуеми за целта 

документи, както и да подаде 

заявление за кандидатстване. 

№ 572/24.04.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 150.00 (сто и 

петдесет) лв. на Руска Иванова от с. Черна гора за закупуване 

на лекарства и медицински консумативи, необходими за 

лечение на двете й деца. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 31.05.2019 г., са приети 5 /пет/ решения, от които 3 /три/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 574/31.05.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 150.00 (сто и 

петдесет) лв. на Асен Атанасов от с. Партизанин. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 575/31.05.2019 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лв. на 

Мукадес Юсуф от с. Оризово за строителни материали. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 577/31.05.2019 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Избира за Управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

Кольо Колев. 

2. Утвърждава проект на договор за управление на „Тържище 

с. Плодовитово” ЕООД. 

3. Управителят незабавно да извърши всички необходими 

действия за вписване на новите обстоятелства в Търговския 

регистър. 

ОбС Братя Даскалови  възлага 

на кмета на Общината да 

сключи договор с Кольо 

Колев, считано от 01.06.2019г. 

за срок 3 /три/ години. 
Изпълнено 
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